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4. Sobre a contraparte da operação coberta 

Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer riscos de prejuízo desta 

empresa decorrente das transações via Partners FX, realiza operações 

cobertas com qualquer uma das seguintes instituições financeiras: UBS 

AG 

Bank (UBS, serviços bancários sob a supervisão da Autoridade Federal 

Supervisora de Mercados Financeiros da Suíça); Goldman Sachs Japan 

Co., Ltd. (Corretora de ações sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Barclays Bank (serviços bancários sob supervisão 

da Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial 

da Inglaterra); Deutsche Bank(DB, serviços bancários sob a supervisão da 

Secretaria Federal de Finanças da Alemanha); Commerzbank (serviços 

bancários sob a supervisão da Secretaria Federal de Finanças da 

Alemanha); Bank of America, N.A. (serviços bancários sob a supervisão da 

Agência de Supervisão Financeira dos Estados Unidos); The Royal Bank of 

Scotland plc (serviços bancários sob supervisão da Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Citibank, 

N.A. (serviços bancários sob supervisão da agência de supervisão 

financeira dos Estados Unidos e Autoridade de Conduta Financeira e 

Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); JPMorgan Chase Bank, 

N.A. (serviços bancários sob a supervisão da Agência de Supervisão 

Financeira dos Estados Unidos); Daiwa Securities Co., Ltd. (Corretora de 

investimentos financeiros sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Morgan Stanley & Co. International plc (serviços de 

investimentos financeiros sob supervisão da Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); Mizuho 

Bank, Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); BNP Paribas (serviços bancários sob supervisão da 

Agência de Mercado Financeiro da França); Credit Suisse AG (serviços 

bancários sob a supervisão da Autoridade Federal Supervisora de 

Mercados Financeiros da Suíça) ; Standard Chartered Bank (serviços de 

investimentos bancários sob supervisão da Autoridade de Conduta 

Financeira e Autoridade Reguladora Prudencial da Inglaterra); MUFG Bank, 

Ltd. (serviços bancários sob supervisão da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão); Australia and New Zealand Banking Group Limited 

(serviços bancários sob supervisão da Agência Reguladora Prudencial da 

Austrália) ; State Street Corporation (serviços bancários sob supervisão 

do Banco da Reserva Federal de Boston); 360T (Corretora de 

investimentos financeiros sob supervisão da Secretaria Federal de 

Finanças da Alemanha); Fastmatch (ECN sem supervisão). 
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Ⅱ Sumário do Contrato 

4. Execução/recebimento dos pedidos de compra e venda (3) 

Procedimento de pedidos 

(A) Formato do pedido 

No Partners FX, existem os seguintes tipos de pedidos de operações: 

●Valor de Mercado ●Valor de Mercado-SA ●Market Price (Nariyuki, 

somente no celular) ●Pedido Simples (Valor indicado (Sashine), Controle 

de risco (Gyakusashine)) ●Pedido OCO ●Pedido ＩＦＤＯＮＥ ●Pedido Ｉ

Ｆ-ＯＣＯ ●Liquidação Única (一括決済)(Liquidação única por par de 

moedas e liquidação única por compra/venda por par de moedas) 

●Liquidação Total (Zenkessai) ●Trail Chuumon (Pedido Trailing Stop) 

●Jigen Nariyuki Chuumon (Pedido Market Price com hora indicada) ●

Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido Reservado Contínuo) ●Jidoubaibai 

(Compra e venda automática) ● Pedido de liquidação em espécie 

(Delivery) 

※Todos os pedidos para as operações pode sofrer limitações de acordo 

com a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

 

○Market Price (Nariyuki) 

Modo de fazer pedido sem especificar a cotação de pedido. É processado 

em ordem de recepção dos pedidos dos clientes pelo sistema desta 

empresa. O preço de concretização é concretizado pela cotação 
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Procedimento de pedidos 

(A) Formato do pedido 

No Partners FX, existem os seguintes tipos de pedidos de operações: 

●Valor de Mercado ●Valor de Mercado-SA (Exclusão) ●Pedido Simples 
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compra/venda por par de moedas) ●Liquidação Total (Zenkessai) ●Trail 

Chuumon (Pedido Trailing Stop) ● Jigen Nariyuki Chuumon (Pedido 

Market Price com hora indicada) ●Renzoku Yoyaku Chuumon (Pedido 

Reservado Contínuo) ●Jidoubaibai (Compra e venda automática) ●
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com a oscilação do câmbio e quantia de pedido. 

 

 

(Exclusão) 

 

 

 



distribuída ao cliente no momento do procedimento real da concretização 

do pedido do cliente. Este pedido pode ter uma diferença de valor entre a 

cotação exibida na tela de operações no momento do pedido pelo cliente e 

a cotação de liquidação real. Esta diferença de valor é originada pelo 

decorrer do tempo necessário para a transmissão entre o aparelho do 

cliente e o sistema desta empresa e para o processo de concretização 

após a recepção do pedido do cliente pelo sistema desta empresa. Esta 

diferença de valor pode ser favorável ou desfavorável para o cliente. Este 

tipo de pedido somente pode ser realizado pelo cliente através de um 

aparelho móvel. E, a liquidação de posições em aberto da 9.(5) Chamada de 

Margem e da 11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) é 

processada através deste pedido. Com referência ao modo de 

concretização, entre outros, é igual ao Streaming Chuumon (Streaming 

Order, Valor de Mercado). 

○AS Market Price (Nariyuki-SA) 

Pedido Market Price com o acréscimo da função SA. Este tipo de pedido 

somente pode ser realizado pelo cliente através de um aparelho móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Exclusão) 

 

 

8. Apresentação de cotações / Spread 

As cotações que são apresentadas por esta empresa aos clientes são 

cotações desta empresa baseadas nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas a esta empresa, considerando a cotação 

real do mercado interbancário, etc. As cotações apresentadas por esta 

empresa aos clientes, em princípio, são concretizadas e não têm sua 

concretização recusada. 

Esta empresa apresenta simultaneamente os valores de compra e os 

valores de venda de cada moeda, mas existe uma diferença entre esses 

valores (Spread). Baseando-se nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas, o Spread é definido na empresa por uma 

avaliação da situação econômica, da competitividade do mercado, etc., 

mas antes e após anúncios de índices econômicos, dentre outros motivos, 

há casos em que o Spread do mercado interbancário aumenta, acarretando 

no aumento do Spread que é apresentado aos clientes. E, caso haja a 

possibilidade de distribuição de uma cotação anormal pelos agentes de 

cobertura devido a uma oscilação brusca, entre outros, ou de uma 

indicação errada da cotação de operação devido a uma falha no sistema, 

entre outros, esta empresa poderá interromper a distribuição da cotação 

momentaneamente. 

 

8. Apresentação de cotações / Spread 

As cotações que são apresentadas por esta empresa aos clientes são 

cotações desta empresa baseadas nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas a esta empresa, considerando a cotação 

real do mercado interbancário, etc. As cotações apresentadas por esta 

empresa aos clientes, em princípio, são concretizadas e não têm sua 

concretização recusada. 

Esta empresa apresenta simultaneamente os valores de compra e os 

valores de venda de cada moeda, mas existe uma diferença entre esses 

valores (Spread). Baseando-se nas cotações distribuidas pelas 

instituições financeiras coligadas, o Spread é definido na empresa por uma 

avaliação da situação econômica, da competitividade do mercado, etc., 

mas antes e após anúncios de índices econômicos, dentre outros motivos, 

há casos em que o Spread do mercado interbancário aumenta, acarretando 

no aumento do Spread que é apresentado aos clientes. E, caso haja a 

possibilidade de distribuição de uma cotação anormal pelos agentes de 

cobertura devido a uma oscilação brusca, entre outros, ou de uma 

indicação errada da cotação de operação devido a uma falha no sistema, 

entre outros, esta empresa poderá interromper a distribuição da cotação 

momentaneamente, (Inclusão) impossibilitando as operações. Maiores 

detalhes sobre o suspensão e volta da distribuição das cotações, vide a 

Ⅷ  Política desta empresa sobre as cotações distribuídas e 

concretizações, entre outros. 

 

 

9. Unidade operacional / Depósito de garantia / Depósitos e saques 

(5) Chamada de Margem (Não se aplica ao Corporate Course) 

No final de cada dia útil, caso o valor do patrimônio líquido (diz-se do valor 

do patrimônio líquido definido em 10. Avaliação do Patrimônio Líquido) seja 

insuficiente para o valor total do depósito de garantia necessário para 

posições (caso o percentual do fundo de garantia seja menor do que 100%), 

esse insuficiente será requisitado através da chamada de margem. Caso a 

chamada de margem não seja eliminada até as 18 horas do dia útil que foi 

requisitada a chamada de margem (doravante denominado “prazo da 

chamada de margem”. Caso o dia útil termine antes das 18 horas, o prazo 

da chamada de margem será informado a parte.), todas as posições em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do momento. 

Porém, caso tenha posições de pares de moedas cuja a cotação não está 

sendo distribuída no momento de execução do referido pedido de cotação 

do momento, todas as posições exceto as referidas posições serão 

liquidadas pelo pedido de cotação do momento, e referente as posições 

restantes, caso a chamada de margem não seja eliminada pela liquidação 

em questão, todas as posições restantes serão liquidadas pelo pedido de 

cotação do momento, assim que as cotações voltarem a ser distribuídas e, 

caso a chamada de margem for eliminada, as posições restantes não serão 

liquidadas. 

Entretanto, caso enquadre-se em 11.Liquidação Automática todas as 

posições em aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento mesmo antes do prazo da chamada de margem. 
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requisitada a chamada de margem (doravante denominado “prazo da 

chamada de margem”. Caso o dia útil termine antes das 18 horas, o prazo 

da chamada de margem será informado a parte.), todas as posições em 

aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do momento. 

Porém, caso tenha posições de pares de moedas cuja a cotação não está 

sendo distribuída no momento de execução do referido pedido de cotação 

do momento, todas as posições exceto as referidas posições serão 

liquidadas pelo pedido de cotação do momento, e referente as posições 

restantes, caso a chamada de margem não seja eliminada pela liquidação 

em questão, todas as posições restantes serão liquidadas pelo pedido de 

cotação do momento, assim que as cotações voltarem a ser distribuídas e, 

caso a chamada de margem for eliminada, as posições restantes não serão 

liquidadas. 

Entretanto, caso enquadre-se em 11.Liquidação Automática todas as 

posições em aberto do cliente serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento mesmo antes do prazo da chamada de margem. 

(Inclusão) Pedido de cotação do momento é feito sem indicação de uma 



cotação específica e é executado pela ordem de recebimento dos pedidos 

no sistema desta empresa. O valor de concretização é concretizado 

através da cotação distribuída para os clientes no momento do 

processamento da concretização do pedido feito de fato pelo cliente. No 

referido pedido, pode haver uma diferenca de valor entre a cotação 

apresentada na tela de operações na hora do pedido e a cotação de 

concretização de fato. A referida diferença de valor ocorre devido à 

passagem de tempo necessária para a transmissão entre o aparelho do 

cliente e o sistema desta empresa e para o processamento da 

concretização após o recebimento do pedido por esta empresa. A referida 

diferença de valor pode ser favorável ou desfavorável para o cliente. As 

outras formas de concretização, entre outros, são iguais ao do pedido 

Valor de Mercado. 

 

 

11. Liquidação Automática (Loss Cut Automático) 

(1) No Partners FX, o Patrimônio Líquido da conta do cliente passa por 

uma avaliação periódica em intervalos regulares. Caso o percentual do 

fundo de garantia (percentual do valor total da garantia para posições 

abertas em relação ao valor do patrimônio líquido) atinja um percentual 

igual ou abaixo de 40% (no caso de pessoa jurídica, 100%) do valor total da 

“Garantia para Posições Abertas”, na hora da avaliação do Patrimônio 

Líquido, todas as operações em aberto serão liquidadas automaticamente 

pelo pedido de cotação do momento. (No cálculo da liquidação automática 

não está contabilizada a comissão de operação.). Porém, caso tenha 

posições de pares de moedas cuja a cotação não está sendo distribuída no 

momento de execução da Liquidação Automática, todas as posições 

exceto as referidas posições serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento, e referente as posições restantes, serão negociadas da seguinte 

forma dependendo do nível do percentual do fundo de garantia do 

momento. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja abaixo ou igual a 40% (no 

caso de pessoa jurídica, 100%): todas as posições serão liquidadas pelo 

pedido de cotação do momento, assim que a cotação voltar a ser 

distribuída. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja acima de 40% (no caso de 

pessoa jurídica, 100%): as posições restantes não serão liquidadas, sendo 

avaliado de acordo com a avaliação do Patrimônio Líquido posterior. 

A liquidação automática é uma medida que tem por finalidade proteger o 

patrimônio do cliente, mas devido a motivos tais como oscilações do 

mercado, o valor a ser liquidado pode ficar muito defasado em relação ao 

nível da liquidação automática, podendo o prejuízo superar até o capital do 

cliente custodiado na empresa. Sobretudo no início da semana, é possível 

que haja uma grande defasagem sobre o valor da cotação de fechamento 

do final de semana anterior, portanto pedimos sua atenção no caso de 

manter posições que transpassem a semana.  

E ainda, caso a transmissão da cotação desta empresa ao cliente seja 

suspensa devido a suspensão da transmissão da cotação pela contraparte 

financeira devido a oscilações no mercado, entre outros, há a possibilidade 

de gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss cut 

automático) no momento da volta da transmissão numa cotação 

significativamente diferente da cotação do momento de suspensão. Em 

alguns casos, o valor desse prejuízo poderá superar o valor do depósito 

custodiado. 

 

 

 

(Abreviado) 
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(1) No Partners FX, o Patrimônio Líquido da conta do cliente passa por 

uma avaliação periódica em intervalos regulares. Caso o percentual do 
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“Garantia para Posições Abertas”, na hora da avaliação do Patrimônio 

Líquido, todas as operações em aberto serão liquidadas automaticamente 

pelo pedido de cotação do momento. (No cálculo da liquidação automática 
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momento de execução da Liquidação Automática, todas as posições 

exceto as referidas posições serão liquidadas pelo pedido de cotação do 

momento, e referente as posições restantes, serão negociadas da seguinte 

forma dependendo do nível do percentual do fundo de garantia do 

momento. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja abaixo ou igual a 40% (no 

caso de pessoa jurídica, 100%): todas as posições serão liquidadas pelo 

pedido de cotação do momento, assim que a cotação voltar a ser 

distribuída. 

Caso o percentual do fundo de garantia esteja acima de 40% (no caso de 

pessoa jurídica, 100%): as posições restantes não serão liquidadas, sendo 

avaliado de acordo com a avaliação do Patrimônio Líquido posterior. 

A liquidação automática é uma medida que tem por finalidade proteger o 

patrimônio do cliente, mas devido a motivos tais como oscilações do 

mercado, o valor a ser liquidado pode ficar muito defasado em relação ao 

nível da liquidação automática, podendo o prejuízo superar até o capital do 

cliente custodiado na empresa. Sobretudo no início da semana, é possível 

que haja uma grande defasagem sobre o valor da cotação de fechamento 

do final de semana anterior, portanto pedimos sua atenção no caso de 

manter posições que transpassem a semana. 

E ainda, caso a transmissão da cotação desta empresa ao cliente seja 

suspensa devido a suspensão da transmissão da cotação pela contraparte 

financeira devido a oscilações no mercado, entre outros, (Inclusão) ou 

caso haja a transmissão de uma cotação anormal, há a possibilidade de 

gerar prejuízos pela execução da liquidação automática (loss cut 

automático) no momento da volta da transmissão numa cotação 

significativamente diferente da cotação do momento de suspensão. Em 

alguns casos, o valor desse prejuízo poderá superar o valor do depósito 

custodiado. (Inclusão) E ainda, da suspensão da transmissão da cotação 

até a sua volta e o recebimento dos pedidos, pode levar segundos, minutos 

ou mais tempo devido a situação do mercado. 

(Abreviado) 

 

 

(Inclusão) 

 

 

Ⅷ Política desta empresa sobre as cotações distribuídas e 

concretizações, entre outros 

 

Nesta empresa, processamos adequadamente as cotações distribuídas 

aos clientes e as concretizações pelo Investimento no Mercado Cambial 

pelo Sistema de Depósito de Garantia baseados nas leis e regulamentos 

internos desta espresa. 

No Investimento no Mercado Cambial pelo Sistema de Depósito de 

Garantia desta empresa, que tem como característica o mercado de 



balcão, diferente do investimento direto na bolsa de corretagem, 

divulgamos abaixo a política de tratamento das cotações distribuídas e 

concretizações baseadas no regulamento interno desta empresa a fim de 

garantir a transparência das cotações distribuídas aos clientes e 

concretizações para que todos os clientes possam operar com 

tranquilidade. 

Essa política se aplica igualmente a todos os clientes. 

 

1. Sobre as cotações distribuídas 

As cotações distribuídas por esta empresa aos clientes são cotações 

desta empresa baseadas nas cotações distribuídas pelas instituições 

financeiras coligadas a esta empresa (doravante, contraparte financeira), 

considerando a cotação real do mercado interbancário. Antes e após 

anúncios de índices econômicos, dentre outros motivos, há casos em que 

o Spread do mercado interbancário aumenta, acarretando também no 

aumento do Spread que é apresentado aos clientes, mas este aumento é 

de acordo com o aumento do Spread do mercado interbancário. Esta 

empresa não aumenta o Spread siginificativamente diferente do mercado 

interbancário. As cotações distribuídas por esta empresa aos clientes, em 

princípio, são concretizadas e não têm sua concretização recusada. A 

adequação dessas cotações distribuídas e Spreads são verificados 

regularmente e conforme necessário pelo departamento de implantação de 

gereciamento interno desta empresa. 

 

2. Sobre a slippage 

Os pedidos de valor indicado e de controle de risco são concretizados 

mecanicamente pelas seguintes cotações: 

・Pedidos de valor indicado de compra 

No momento em que a cotação Ask distribuída ficar igual ou abaixo da 

cotação pedida pelo cliente, será concretizado na cotação pedida pelo 

cliente 

・Pedidos de controle de risco de compra 

Será concretizado na primeira cotação depois que a cotação ASK 

distribuída ficar igual ou acima da cotação pedida pelo cliente 

・Pedidos de valor indicado de venda 

No momento em que a cotação Bid distribuída ficar igual ou acima da 

cotação pedida pelo cliente, será concretizado na cotação pedida pelo 

cliente 

・Pedidos de controle de risco de venda 

Será concretizado na primeira cotação depois que a cotação Bid 

distribuída ficar igual ou abaixo da cotação pedida pelo cliente 

Nos pedidos de controle de risco, haverá a slippage caso esta empresa 

distribua a primeira cotação supracitada sem haver a cotação pedida pelo 

cliente, devido ao pulo do valor da cotação transmitida pela contraparte 

financeira. Caso ocorra a slippage, a concretização será desfavorável para 

o cliente. Por outro lado, no momento do início das operações na 

segunda-feira (início da semana), como os pedidos de valor indicado são 

concretizados na cotação transmitida no início das operações, a cotação 

concretizada poderá ser favorável em comparação a cotação pedida pelo 

cliente. 

Nos pedidos valor de mercado, a cotação distribuída varia em tempo real, 

mas como são concretizados na cotação do exato momento em que o 

cliente clica, não há slippage. Porém, nos produtos oferecidos por esta 

empresa, no Partners FXnano, poderá concretizar dentro do limite de 

tolerância de slippage configurado pelo cliente na hora do pedido. (Nota 1) 

 

3. Sobre a cotação anormal 

Devido a certos fatores, uma cotação diferente da cotação real do 

mercado interbancário (doravante, cotação anormal) pode ser transmitida 

a esta empresa pela contraparte financeira, porém trabalhamos nesta 

empresa, colocando 3 filtros mecânicos, entre outros, para construir um 

sistema no qual a cotação anormal não seja distribuída ao cliente. Caso os 

filtros supracitados reconheçam uma cotação anormal, a fim de 

verificarmos, a distribuição das cotações aos clientes pode ser 

interrompida por segundos, minutos, e dependendo da situação do 

mercado poderá levar mais tempo. (Nota 2) 

 

4. Sobre o tratamento das concretizações referentes aos problemas no 

sistema 



Devido a uma falha no sistema desta empresa, caso esta espresa verifique 

que não foi possível receber os pedidos dos clientes pela internet, ou que 

a concretização dos pedidos dos clientes recebidos por esta empresa 

atrasou significativamente ou não foi possível seu processamento, 

consideraremos como problema no sistema. Caso ocorra um problema no 

sistema, realizaremos imediatamente a investigação da causa e o trabalho 

de restauração, e nos esforçaremos para notificar o cliente sobre a 

situação do problema no sistema, entre outros, prontamente em nosso 

site. Dentre os pedidos de valor indicado e pedidos de controle de risco 

que o cliente pediu e esta empresa recebeu antes da ocorrência do 

problema no sistema, aqueles que esta empresa julgar que teriam sido 

concretizados na cotação real do mercado interbancário durante a 

ocorrência do problema no sistema, será feito o processo de 

concretização na cotação que deveria ser concretizada originalmente (a 

cotação que o cliente pediu no pedido de valor indicado/controle de risco). 

E também, devido ao problema no sistema, os pedidos de valor 

indicado/controle de risco concretizados em cotações diferentes das que 

deveriam ser concretizados originalmente também serão feitos suas 

correções das concretizações ou ajustes da diferença considerando a 

concretização na cotação que originalmente deveria ter sido concretizada. 

(Nota 3) 

 

5. Sobre o tratamento dos casos nos quais a cotação não existe no 

mercado devido a oscilação 

Esta empresa poderá interromper a transmissão das cotações 

temporariamente e o recebimento de pedidos caso julgue que devido a 

uma oscilação brusca no mercado, entre outros, a cotação real do 

mercado interbancário não está estável, não é possível receber a 

transmissão da cotação de forma adequada e contínua das contrapartes 

financeiras, sem sermos capazes de prover a transmissão de cotações 

adequadas aos clientes. Especificamente, pressupomos as seguintes 

situações: 

• Num curto período de tempo, a cotação transmitida pela contraparte 

financeira oscila extremamente 

• As cotações transmitidas por 2 ou mais contrapartes financeiras são 

instáveis e divergentes  

• Não há cotação transmitida por nenhuma contraparte financeira 

Depois disso, caso esta empresa julgue que a situação no mercado 

interbancário melhorou, as cotações transmitidas por várias contrapartes 

financeiras se tornaram estáveis, e que é possível oferecer a transmissão 

de cotações adequadas aos clientes de forma estável e contínua, 

retornaremos a transmissão das cotações e recebimento dos pedidos. 

Além disso, esforçaremo-nos para notificar os clientes em nosso site 

imediatamente caso interrompamos a transmissão de cotações aos 

clientes e recebimento de pedidos, e tambem quando retornarmos os 

mesmos. 

 

Nota 1) Nos pedidos feitos através de Smartphones e aplicativos de 

celulares, devido ao tempo de transmissão, pode haver slippage. Caso o 

cliente tenha configurado o limite de tolerância de slippage na hora do 

pedido, se a diferença da cotação do pedido do cliente e da cotação 

transmitida na hora do recebimento do pedido por esta empresa esteja 

dentro do limite de tolerância, a concretização será feita na cotação 

transmitida no momento do recebimento do referido pedido. Além disso, 

caso ultrapasse o limite de tolerância configurado pelo cliente, se a 

cotação seja favorável para o cliente, será concretizado na cotação 

máxima do limite de tolerância, e se a cotação for desfavorável, será 

expirado. 

 

Nota 2) Construímos um sistema para eliminar as cotações anormais, 

porém caso a cotação anormal seja distribuída ao cliente, e exista o receio 

de afetar significativamente a base de gestão desta empresa, poderemos 

nos considerar isentos de responsabilidade. 

 

Nota 3) Caso o impacto do problema no sistema seja limitado a alguns 

clientes, e estes clientes tenham modos alternativos para fazer pedidos, 

entre outros, "Sobre o tratamento das concretizações referentes aos 

problemas no sistema" pode não ser aplicado. Esta empresa está isenta de 

responsabilidade baseada nas "Cláusulas para Investimentos no Mercado 



Cambial pelo Sistema de Depósito de Garantia Money Partners" em 

relação às perdas de oportunidades dos clientes devido a problemas no 

sistema como não poder receber os pedidos dos clientes durante a 

ocorrência de problemas no sistema, entre outros. Além disso, poderemos 

nos considerar isentos de responsabilidade da mesma forma, caso haja a 

necessidade de interromper o sistema durante um longo período de tempo 

devido ao processamento das correções das concretizações, entre outros, 

caso haja receio de afetar significativamente a base de gestão desta 

empresa também. 

 

Nota 4) Esta política pode ser alterada sem aviso prévio. 

 

 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

(Inclusão) 

 

 

Histórico de revisões do Guia de Investimentos Partners FX 

Revisado em 01 de abril de 2019 

 
Sem mais 

 


